
АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА 

ВПЕРШЕ НА ПЕРШИИ УРОК 
ІНФОРМАТИКИ 
Нова програма. 2 клас 

Усе в житті буває вперше. Перший дзвоник, 
перший клас, перша любов... Ось і настав час, 
коли другокласники України вперше у вересні 
2013 року потраплять на урок інформатики — пер-
ший урок нового предмета «Сходинки до інфор-
матики» оновленої освітньої галузі «Технології», 
визначеної у новому Державному стандарті по-
чаткової загальної освіти. До цієї події Україна 
готувалася дуже ретельно: автори писали підруч-
ники, зошити, навчальні матеріали; видавці дру-
кували їх для молодших школярів, школи готу-
вали комп'ютерні класи, вчителі готувались до 
викладання нового предмета у початковій школі 
та інше. І ось він настає — перший урок. 

Перший урок інформатики, так як і перший 
урок з будь-якого предмета, має стати подією в жит-
ті учня. Саме з перших уроків діти починають ви-
робляти власне ставлення до предмета та вирі-
шують для себе, скільки душі, скільки сил вони 
будуть віддавати для освоєння його положень та 
чи будуть застосовувати набуті знання надалі. 
Тому дуже важливим є і настрій, у якому вчи-
тель цей урок проведе, і ретельність його підготов-
ки та підготовки комп'ютерного класу школи, де 
будуть навчатися учні, і вигляд учителя, і навіть 
власне відчуття події, свята в шкільному житті, 
бо за Державним замовленням цей предмет вво-
диться вперше. 

Звісно, така підготовка потребує й часу й окре-
мих знань. Надамо декілька рекомендацій для 
підготовки вчителя до першого уроку інформати-
ки в початковій школі. 

Спочатку визначимо зміст першого уроку. Шкі-
льна програма предмета «Сходинки до інформа-
тики» за 2 клас1 регламентує проведення першого 
уроку в рамках теми «Комп'ютери та їх застосуван-
ня», тому без роз'яснень суті нового предмета, при-
чини наявності спеціальної техніки (комп'ютерів) 
та правил її експлуатації не обійтися. Завдяки 
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майже стовідсотковому забезпеченню загальноос-
вітніх навчальних закладів підручниками «Схо-
динки до інформатики. 2 клас» здійснення відбіру 
навчального матеріалу не є складним завданням. 
Але вчитель ще має спланувати практичну робо-
ту учнів на уроці — програма курсу розрахована 
на використання комп'ютерної техніки щоуроку, 
й перший урок не повинен стати винятком. 

Підготовка кабінету інформатики до прийо-
му учнів теж потребує уваги. Навіть якщо учні 
в першому класі вже були на гуртках у цьому ка-
бінеті, їх потрапляння до кабінету вже на УРОК 
бажано здійснити хоча б трохи по-іншому, щоб 
радісне відчуття не залишило учнів. Для цього 
можна підготувати та розташувати на вході кабі-
нету привітні написи, розвісити зображення різ-
них комп'ютерних пристроїв (до речі, вони потім 
стануть у пригоді вчителеві на відповідних уро-
ках), підготувати програмне забезпечення у такий 
спосіб, щоб діти, увійшовши до кабінету вперше, 
побачили, що техніка чекає на них. Для цього 
можна відкрити на екранах комп'ютерів декілька 
цікавих зображень, що можуть іллюструвати пра-
вила техніки безпеки учнів у комп'ютерному кла-
сі, чи застосування комп'ютерів у житті, чи про-
сто гарні малюнки дітей, зроблених за допомогою 
комп'ютерів. Таким чином, відповідний настрій 
на цьому уроці вчителеві допоможе створити на-
віть кабінет! 

Щодо методичного наповнення уроку, вчи-
тель може добирати будь-які прийоми, але найре-
зультативнішими будуть ті, які зацікавлять учня, 
спонукатимуть його до навчання, дослідження, 
бажання поділитися набутими знаннями та вмін-
нями, донесуть святкову атмосферу першого уро-
ку інформатики до рідних, друзів та залишать 
у душі дитини відчуття радості та захоплення. Це 
можливо лише тоді, коли учитель проведе перший 
урок у формі гри, шоу, вистави, бліц-знайомства 
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тощо, застосує велику палітру методичних прийо-
мів та власних акторських здібностей. 

А оскільки на святі зазвичай дарують подарун-
ки, вчителеві, який проводитеме урок, бажано та-
кий подарунок підготувати. Найкраще, якщо це 
буде паперовий буклет про комп'ютер, техніку без-
пеки, правила поведінки тощо, який отримає ко-
жен учень наприкінці уроку (див. повнокольоро-
ву вкладку). Ця одноразова акція також допоможе 
вчителеві зробити перший урок інформатики неза-
бутнім, захопливим, емоційно насиченим, адже те, 
що викликає у людини емоції, запам'ятовується 
без зайвих зусиль та на значно довший термін. 

Вашій увазі пропонується розробка першого 
уроку інформатики для 2 класу, під час прове-
дення якого бажано скористатися підручником 
(П) «Сходинки до інформатики. 2 клас» та зо-
шит (3) «Сходинки до інформатики» Коршуно-
вої О. В. 

ТЕМА. Введення в предмет. Перший 
раз у комп'ютерному класі. Правила 
поведінки і безпеки життєдіяльності 
(БЖ) в комп'ютерному класі 
Цілі: 
н а в ч а л ь н а : формувати в учнів первинні уявлення 

про предмет «Сходинки до інформатики»; формувати 
в учнів на інтуїтивному рівні поняття інформації; фор-
мувати знання про основне призначення комп'ютера; 
ознайомлювати учнів із правилами поведінки і безпе-
ки життєдіяльності в кабінеті інформатики; 

р о з в и в а л ь н а : розвивати логічне та абстрактне 
мислення, оперативну та емоційну пам'ять, уяву; 

в и х о в н а : виховувати вміння працювати вдвох; ви-
ховувати вміння зосереджено слухати; формувати бе-
режливе ставлення до обладнання комп'ютерного кла-
су; виховувати інформаційну культуру та позитивне 
ставлення до навчання. 

Т и п у р о к у : засвоєння нових знань. 
Обладнання та наочність: дошка, комп'ютер, ін-

струкції з безпеки життєдіяльності (БЖ) у кабінеті ін-
форматики, картки із зображенням складових частин 
комп'ютера; подарункові буклети. 

Програмне забезпечення: навчальна презентація 
з висвітленням основних правил поведінки і БЖ в ком-
п'ютерному класі або зм^-ролик про те, як правиль-
но сидіти за комп'ютером (можна скачати з мого блогу 
tabarchuk.blogspot.com, розділ Техника безопасности). 

ХІД УРОКУ 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП 
Вперше ви прийшли в цей клас — 
Тут комп'ютери у нас 
Допоможуть вам, малята, 
Інформатику вивчати. 

Учні заходять у кабінет інформатики, але вчи-
тель зупиняє їх біля дверей, надаючи можливість 
роздивитися кабінет, розташування стільців, ком-
п'ютерів, наочності. 

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

1. Бліцопитування (ще стоячи біля дверей 
кабінету) 
— Чи вам подобається цей клас?, 
— Ви прийшли у звичайний шкільний кабі-

нет? (Ні) 
— А чим відрізняється наш кабінет від інших? 

Чим же він такий незвичайний? (Це комп'ютерний 
клас, тут знаходяться комп'ютери.) 

— Так, ви маєте рацію! А скажіть мені, будь 
ласка, чи відрізняются правила поведінки учнів 
у нашому класі від правил поводження в інших 
класах? (Так, відрізняються, бо необхідно зберіга-
ти комп'ютерну техніку.) 

— Тепер ви маєте відгадати дві мої загадки, 
а якщо відгадаєте — доведеться пропустити вас до 
комп'ютерного класу. 

* Загадка перша. Як необхідно поводитися учням 
у такому незвичайному комп'ютерному кла-
сі? (Діти розповідають правила поведінки.) 
— Чудово! Ще питання: чи хто знає, чим жив-

ляться комп'ютери? (Електрикою) 
* Добре. Тоді доведеться відгадати загадку дру-

гу. Назвіть правила безпеки під час роботи 
з електроприладами (діти розповідають пра-
вила безпечної поведінки, за потреби вчитель 
доповнює їхні відповіді). 
— Оскільки ви такі розумні, доведеться про-

пустити вас до парт. 
2. Перше розсажування дітей за парти 
Учитель розсажує дітей на теоретичну зону 

по місцях попарно з вказівкою не номера парти 
чи ряду, а зображення, розташованого на парті. 
Приблизна репліка вчителя: «На парту із зара-
женням клавіатури сідають Ученьї та Учень2». 
Таким чином: 

а) здійснюється пропедевтика поняття <::-:.-ад 
комп'ютера»; 

№ 8 (56) серпень 2013 р. 8 ІНФОРМАТИКА В _ КОЛІ 



АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА 

б) організаційний момент: поки діти розгляда-
ють зображення на власній парті, вони не за-
важають розсаджувати інших. 

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 
ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ 

Вступна бесіда 
— Нагадайте мені, яку назву має наш урок? 

(Сходинки до інформатики) 
— Так, ми на цих уроках вивчатимемо нау-

ку... (інформатику). 
— А на яке слово дуже схожа назва науки, що 

вивчатимемо? (Інформація) 
— Правильно! Тобто на наших уроках ми ви-

вчатимемо, що таке інформація, що з нею можна 
робити, яку інформацію та як створювати та бага-
то іншого. Але в мене є запитання: а навіщо нам 
тоді комп'ютери? (Бажана відповідь: «Для роботи 
з інформацією». Але найчастіше діти не можуть 
її висловити, тоді необхідно організувати пози-
тивне емоційне сприйняття матеріалу за допо-
могою, наприклад, такої дидактичної казки.) 

IV. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Зв'язок понять «інформація», «інформатика» 
та «комп'ютер» за допомогою дидактичної 
казки 

Дидактична казка про інформацію та її проблеми 
«Жила собі на світі Інформація. Жила добре, 

з усіма дружила, нікого не ображала. Але відне-
давна стали люди інформацію обробляти з вели-
кою швидкістю. То один прилад придумують, то 
інший, а потім книжки для дітей та дорослих пи-
сати почали... І все б добре було, але кожен такий 
прилад, кожна книжка інформацію містить у ве-
ликій кількості. І стала наша Інформація збільшу-
ватись вшир та вверх. І одного дня вона стала така 
велика, що не змогла увійти в двері свого буди-
ночка! Почала вона зарядку зробити. Давайте до-
поможемо інформації схуднути (ФІЗКУЛЬТХВИ-
ЛИНКА). Робила, робила Інформація зарядку, 
а схуднула тільки трішечки. Тоді зрозуміла Інфор-
мація, що їй терміново необхідна допомога дру-
зів. Зібрала тоді наша Інформація своїх друзів — 
інші десятибуквенні слова на збори, розповіла їм 
про своє горе та попросила допомоги. Довго дума-
ли слова-друзі, та нічого придумати не змогли. 
Але раптом прибігло слово Автоматика. Почула 
Автоматика проблему нашої Інформації та радісно 
сказала: «Не сумуй, Інформаціє, допоможу я тобі! 

Давай придумаємо автомат, пристрій для роботи 
з інформацією. Тоді тобі легше буде — замість тебе 
інформацію оброблятиме цей пристрій». І створи-
ли вони пристрій, і назвали його... (комп'ютер)» 

Підсумок. Тепер ми знаємо, що комп'ютер — 
це прилад для роботи з інформацією. А інформа-
тика — це наука, яка розказує, як працювати з ін-
формацією за допомогою комп'ютера. 

(За наявності часу: П с. 4 -5 . Ознайомлення 
з головним героєм підручника — Комп'юшком. 
Обговорення засобів сприйняття інформації учня-
ми зі сторінок підручника.) 

2. Склад комп'ютера 

Вправа «Парне змагання» 
Учитель вказує на складові частини комп'ю-

тера, діти їх називають (або, якщо діти не знають 
назв складових, їх називає вчитель), а ті, на чиїх 
партах знаходиться зображення цієї складової, 
підіймають малюнок угору, щоб інші змогли його 
розглянути. 

Хвилинка каліграфії із завданням на розвиток 
короткотривалої пам'яті 
— Запишіть у зошит складові комп'ютера, які 

ви запам'ятали. 
Учні записують у зошит. Ця вправа потребує 

уваги вчителя до кожного зошиту учня. По закін-
ченні часу для написання — взаємоперевірка су-
сідом по парті виконаного завдання за зразком на 
дошці (зразок учитель готує заздалегідь на закри-
тій дошці). 

(Якщо діти мають зошити «Сходинки до ін-
форматики» 2 клас до підручника, то замість по-
даних вправ виконують завдання 3 1 та 2 зі с. 5.) 

3. Правила поведінки і безпеки 
життєдіяльності в кабінеті інформатики 
П с. 6 -8 обговорення зображень з відгадуван-

ням правила, яке проілюстрував художник. 
Рекомендація для вчителя 
Зверніть увагу, що в підручнику неправиль-

на поведінка дітей проілюстрована лише зобра-
женням хлопчиків, а правильна — й хлопчиків, 
і дівчаток. Діти можуть помітити цей факт. Але 
в житті неправильно можуть поводитися ті люди 
(як хлопчики, так і дівчатка), хто не ознайомле-
ний з правилами безпечної роботи за комп'ютером. 

V. ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НОВИХ ЗНАНЬ, 
УМІНЬ, НАВИЧОК 
Розсажування дітей за комп'ютери. 
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ЗАПРОШУЄМО ВАС НА САЙТ ВИДАВНИЧОЇ 
ГРУПИ «ОСНОВА» — найбільш активний 

і багатий інтернет-ресурс для освітян України! 
На нашому сайті для вас е корисна інформація 

та приємні сюрпризи! 
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— Зараз ми працюватимемо з інформацією на 
комп'ютерах. Для знаходження свого комп'ютер-
ного місця потрібно знайти таке саме зображення 
пристрою, як і те, що лежить на вашій парті, та 
сісти за це місце. 

1. Короткий інструктаж учителя щодо роботи 
з комп'ютерною програмою. 

2. Практична робота учнів на комп'ютері з пре-
зентацією, що висвітлює правила поведінки та 
БЖ в комп'ютерному класі. Фронтальне обго-
ворення правила, зображеного на слайді, або 
перегляд swf-ролика про правила експлуатації 
комп'ютерів з обговоренням порушення та за-
собів його усунення. 

VI. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА 
Раз! Два! Любі діти! 
Час настав нам відпочити. 
Тож піднімем руки вгору, 
Ніби тягнемось на зорі. 
А тепер — всі руки в боки, 
Як зайчата — скоки-скоки! 
Десять, дев'ять, вісім, сім! 
Час за парти сісти всім! 

VII. ПОВТОРЕННЯ ЗАСВОЄНИХ понять 

Бесіда з правил техніки безпеки 
Біля кожного робочого місця лежить підго-

товлений учителем буклет з правил поведінки 
у комп'ютерному класі. Після роботи з презента-
цією знайти вже відомі правила та озвучити їх. 

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ 
— Діти, чи сподобався вам сьогоднішній урок? 
— Чи бажаєте ви продовжувати вивчати «Схо-

динки до інформатики»? 
Продовжте речення: Сьогодні на уроці 

— я вивчив 
— я ознайомився 
— я навчився 
— я зрозумів 
мені сподобалося 
я ціную 

IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Намалювати правило поведінки у комп'ютер-

ному класі, яке вам більше сподобалось. 
П с. 4-5 читати, с. 8 питання 3 — усно; 3 с. 5-6 

вправа 3, *с. 6-7 вправи 4, 5. 

Інтернет-магазин 

Передплатна агенція 
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ТОП-5 причин, чому слід користуватися сайтом: 
1. Оп-Ііпе-передплата: 31 науково-методичний журнал для вчителів, 
журнал для учнів початкової школи, журнал для батьків та дітей; 

2. Електронна передплата на журнали; 

3. 35881 статей в архіві журналів, починаючи з 2006 року; 
4. Оформлення передплати на журнали; 

^5. Електронна передплата зі знижками 40-60 %. ^ 

Оплата банківськими картками — Visa, Visa Electron,MasterCard. 
Зареєструвавшись, ви масте додаткові можливості! 

«Робоча кімната» — ваш особистий кабінет на сайт, що містить такі 
розділи: 
1. Особисті дані. У цьому розділі ви можете перевірити особисті 

відомості або внести зміни. 

2. Запитання та відповіді. Ви можете поставити запитання 
видавництву, редакції та іншим відділам, а також переглянути 
історію ваших запитань та відповідей на них. 

3. Мої замовлення. Можливість перевірки, які замовлення ви робили, 
коли та на яку суму. Також ви можете переглянути книги, 

що замовляли на нашому сайті. 
і). Моя передплата. Ви маєте можливість відстежити, коли та на які 

журнали ви оформлювали передплату, роздрукувати рахунки чи 
поштовий абонемент, перевірити, коли закінчується передплата. 

5. Електронна передплата. Можливість перевірити журнали, на які 
ви оформили електронну передплату. 

6. Оформлення передплати. 
У цьому розділі ви можете оформити передплату на будь-який 
журнал Видавничої групи «Основа». 

7. Передплата в подарунок. Ви можете 
оформити для друзів чи знайомих 
передплату на будь-який журнал 
Видавничої групи «Основа». 

8. Новини та акції видавництва. 
Ви можете дізнатися про нові проекти, 
семінари та пропозиції ВГ «Основа». 

ЗАВІТАЙТЕ! 

МИ ЦЕ ЗРОБИЛИ 
ДЛЯ ВАС! 

ОСНОВІ 
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